
Socialförvaltningen Omsorg om funktionshindrade

Information om 
Boende med särskild service 
enligt SoL, psykiatri

ÖVRIGT  
Du måste skaffa en hemförsäkring. Du kan ansöka om bostadstillägg/ bostads- 
bidrag hos försäkringskassan eller PPM för att få hyresnedsättning.

Glöm inte att beställa adressändring i samband med att du flyttar in på boendet.

Härnösands kommun  
Socialförvaltningen 
Telefon 0611 - 34 80 00 

Besöksadress  
Norra Kyrkogatan 2
871 80 Härnösand

Vill du få mer information eller göra en ansökan?
Vänd dig till biståndsenheten. Telefon: 0611 - 34 82 01 

Du kan också hämta en ansökningsblankett på kommunens hemsida.

http://www.harnosand.se 
E-tjänster och blanketter

Allmänt
Du betalar en omvårdnadsavgift för det stöd och den service du får. 
Avgiften är inkomstprövad.

Förrutom omvårdnadsavgiften betalar du varje månad för:
Hyra
Du betalar den hyra som hyresvärden bestämt.
El
Du betalar själv för din hushållsel. 
Mat
Antingen handlar du själv och lagar din egen mat med stöd av personal eller så 
kan du välja att äta tillsammans med de andra på boendet. Då är det 
personalen som handlar och lagar maten. 
Fritids- och kulturaktiviteter
Du betalar själv för de aktiviteter du deltar i.
Resor
Du betalar själv för dina resor.
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ÖVRIGT



VEM KAN ANSÖKA OM BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE, SOL? 
SEESYKIATRI? 
Du som har en psykisk funktionsnedsättning som medför att du har ett stort behov 
av stöd och omsorg. Behovet ska inte kunna tillgodoses i ordinärt boenede.

HUR OCH VAR ANSÖKER JAG ? 
Du kan göra en muntlig eller skriftlig ansökan hos Socialförvaltningens bistånd-
senhet. Där gör en biståndshandläggare en utredning tillsammans med dig och 
din företrädare om vilken hjälp du behöver.
Om du blir beviljad ett boende erbjuder vi dig en lägenhet så snart det finns en 
ledig som kan passa dig och dina behov.
Om din ansökan inte beviljas har du rätt att överklaga det beslutet.

DET FINNS OLIKA BOENDEFORMER
Bostäderna kan se olika ut. En del finns i hyreshus och en del i villor.    
Det kan bo personer i olika åldrar i boendet, som också behöver hjälp och stöd. 
Det finns också en gemensam lokal där du kan umgås med andra och där 
personal finns tillgänglig dygnet runt.

Din lägenhet inreder du själv med egna möbler.

GENOMFÖRANDEPLAN  
Personalen planerar tillsammans med dig och din företrädare hur ditt stöd ska se 
ut. Det skrivs ner i en genomförandeplan. Du får själv göra det du klarar av och 
du får hjälp av personal med det du inte klarar.
När du bor i en bostad med särskild service är det viktigt att du tar emot 
det stöd som ni kommit överens om. Personal har en skyldighet att 
dokumentera hur det fungerar för dig i boendet.

FRITID OCH KULTUR  
Förutom personlig omsorg och praktisk hjälp i hemmet erbjuder vi också 
aktiviteter på fritiden som en viktig del.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  
Personalen hjälper dig att få kontakt med hälso- och sjukvård vid behov och 
kommunen har  egna sjuksköterskor knytna till verksamheten.

PERSONAL
Personalen turas om att arbeta och har olika arbetstider. Hur många som arbetar 
samtidigt beror på hur mycket stöd och hjälp de som bor i boendet behöver.

EKONOMI

VEM SKÖTER DINA PENGAR?
Om du behöver hjälp med att sköta dina pengar behöver du en företrädare. 
Företrädare kan vara en närstående, en god man eller förvaltare. 
Om du vill ha en god man eller förvaltare måste du ansöka om det hos 
överförmyndarenheten.  
Personalen på boendet kan hjälpa dig med att sköta dina fickpengar.          

"Vi har en tro på att alla människor har en egen förmåga och vilja att 
leva ett så självständigt liv som möjligt, genom en meningsfull vardag 
och att skapa kontakt med andra människor. Därför utformas och 
anpassas stödet och insatserna tillsammans med dig, utifrån dina 
behov och önskemål i syfte att stärka dina förmågor att klara dig 
själv."




